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ИЗМЕНЕНИЯ 001-027  

внесени от Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

 

Доклад 

Bill Newton Dunn A7-0246/2011 

Употребата на фосфати и други фосфорни съединения в домакинските перилни 

детергенти  

 

Предложение за регламент (COM(2010)0597 – C7-0356/2010 – 2010/0298(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Изменение  1 

Предложение за регламент – акт за изменение 

Заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Предложение за регламент (ЕС) № …/… 

на Европейския парламент и на Съвета 

за изменение на Регламент (ЕО) 

№ 648/2004 по отношение на употребата 

на фосфати и други фосфорни 

съединения в домакинските перилни 

детергенти 

Предложение за регламент (ЕС) № …/…  

на Европейския парламент и на Съвета 

за изменение на Регламент (ЕО) 

№ 648/2004 по отношение на употребата 

на фосфати и други фосфорни 

съединения в домакинските детергенти 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент – акт за изменение 

Съображение 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) В съответствие с член 16 от 

Регламент (ЕО) № 648/2004 Комисията 

оцени употребата на фосфати в 

детергенти в доклада до Съвета и 

Европейския парламент във връзка с 

(1) В съответствие с член 16 от 

Регламент (ЕО) № 648/2004 Комисията 

оцени употребата на фосфати в 

детергенти в доклада до Съвета и 

Европейския парламент във връзка с 
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употребата на фосфати. След извършен 

допълнителен анализ Комисията 

заключи, че употребата на фосфати в 

домакинските перилни детергенти 

следва да бъде ограничена, за да се 

намали въздействието на фосфатите от 

детергенти по отношение на рисковете 

от еутрофикация и да се намалят 

разходите на пречиствателните станции 

за отпадъчни води за отстраняването на 

фосфатите. Намалението на тези 

разходи превишава разходите за 

промяна на производствената формула 

на домакинските перилни детергенти с 

употребата на алтернативни на 

фосфатите вещества. 

употребата на фосфати. След извършен 

допълнителен анализ Комисията 

заключи, че употребата на фосфати в 

домакинските перилни детергенти 

следва да бъде ограничена, за да се 

намали въздействието на фосфатите от 

детергенти по отношение на рисковете 

от еутрофикация и да се намалят 

разходите на пречиствателните станции 

за отпадъчни води за отстраняването на 

фосфатите. Намалението на тези 

разходи превишава разходите за 

промяна на производствената формула 

на домакинските перилни детергенти с 

употребата на алтернативни на 

фосфатите вещества. Изключително 

необходимо е обаче, с цел справяне с 

проблема относно недостига на 

фосфор, да се въведат на практика 

технологии и съответното 

оборудване за извличане на фосфор. 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент – акт за изменение 

Съображение 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) За получаване на ефикасни 

алтернативи на базираните на фосфати 

перилни детергенти е необходима 

употребата на малки количества други 

фосфорни съединения, а именно 

фосфонати, които, ако бъдат 

използвани във все по-големи 

количества, биха могли да породят 

опасения във връзка с опазването на 

околната среда. 

(2) За получаване на ефикасни 

алтернативи на базираните на фосфати 

перилни детергенти понастоящем е 

необходима употребата на малки 

количества други фосфорни 

съединения, а именно фосфонати, или 

на други добавки, например 

поликарбоксилати. Тези вещества не 

са лесно биоразградими. Научният 

комитет по рисковете за здравето и 

околната среда заключи в своето 

становище от 29 май 2007 г., 

озаглавено „Органични съставки, 

които не са повърхностно активни, и 

детергенти на основата на зеолит”, 

че наличната информация не е 

достатъчна, за да се изключи 

евентуална опасност, произтичаща 

от тези вещества, и препоръча да 

бъде предоставена допълнителна 
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информация с цел по-обстойна и по-

пълна оценка на риска. Ако тези 

вещества бъдат използвани във все по-

големи количества поради 

ограничаването на използването на 

фосфати, това би могло да породи 

проблеми за околната среда. 

Обосновка 

Понастоящем други добавки се използват не само в домакинските перилни детергенти, 

а и в домакинските детергенти за автоматични съдомиялни машини. Важно е да се 

вземат предвид заключенията на съответния научен комитет на Европейската 

комисия, съгласно които тези добавки могат напълно да предизвикат проблеми за 

околната среда, както и препоръката да бъде предоставена допълнителна информация. 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент – акт за изменение 

Съображение 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) Тъй като целите на действието, което 

трябва да се предприеме, а именно 

намаляване на въздействието на 

фосфатите от детергенти по отношение 

на рисковете от еутрофикация и 

намаляване на разходите на 

пречиствателните станции за отпадъчни 

води за отстраняването на фосфатите, не 

могат да бъдат постигнати в 

задоволителна степен от държавите-

членки, поради това че национални 

мерки с различни технически 

спецификации не могат да повлияят на 

качеството на трансграничните водни 

тела, и следователно тези цели могат да 

бъдат реализирани в по-висока степен 

на равнището на Съюза, който може да 

приеме мерки в съответствие с 

принципа на субсидиарност, посочен в 

член 5 от Договора за Европейския 

съюз. В съответствие с принципа на 

пропорционалност, посочен в същия 

член, настоящият регламент не 

надхвърля необходимото за постигането 

на тази цел. 

(4) Тъй като целите на действието, което 

трябва да се предприеме, а именно 

намаляване на въздействието на 

фосфатите от детергенти по отношение 

на рисковете от еутрофикация, 

намаляване на разходите на 

пречиствателните станции за отпадъчни 

води за отстраняването на фосфатите и 

гарантиране на гладкото 

функциониране на вътрешния пазар 

на домакински детергенти, не могат 

да бъдат постигнати в задоволителна 

степен от държавите-членки, поради 

това, че национални мерки с различни 

технически спецификации не могат да 

повлияят на качеството на 

трансграничните водни тела, и 

следователно тези цели могат да бъдат 

реализирани в по-висока степен на 

равнището на Съюза, който може да 

приеме мерки в съответствие с 

принципа на субсидиарност, посочен в 

член 5 от Договора за Европейския 

съюз. В съответствие с принципа на 

пропорционалност, посочен в същия 

член, настоящият регламент не 
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надхвърля необходимото за постигането 

на тази цел. 

Обосновка 

С оглед на липсата на хармонизация на равнище ЕС по отношение на съдържанието на 

фосфати и други фосфорни съединения в домакинските перилни детергенти 

държавите-членки са избрали различни подходи, довели впоследствие до силна 

фрагментация на вътрешния пазар на тези детергенти, що се отнася до тяхното 

съдържание на фосфати. За да се подобри свободното движение на домакински 

перилни детергенти на вътрешния пазар, е необходимо да се хармонизират 

различаващите се национални правила. 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент – акт за изменение 

 Съображение 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) Не е целесъобразно ограниченията 

по отношение на употребата на фосфати 

и други фосфорни съединения в 

домакинските перилни детергенти да 

бъдат разширени, за да обхващат и 

домакинските детергенти за 

автоматични съдомиялни машини или 

детергентите за учрежденски и 

промишлени цели, тъй като все още не 

съществуват приемливи в техническо и 

икономическо отношение алтернативи 

на употребата на фосфати в посочените 

детергенти. 

(5) Ефикасни домакински детергенти 

за автоматични съдомиялни машини 

с ограничена концентрация на фосфор 

вече присъстват на пазара. В този 

смисъл е целесъобразно ограниченията 

по отношение на употребата на фосфати 

и други фосфорни съединения в 

домакинските перилни детергенти да 

бъдат разширени, за да обхващат и 

домакинските детергенти за 

автоматични съдомиялни машини. Не е 

целесъобразно, обаче, тези 

ограничения да се прилагат и за 

детергентите за учрежденски и 

промишлени цели, тъй като все още не 

съществуват приемливи в техническо и 

икономическо отношение алтернативи 

на употребата на фосфати в посочените 

детергенти. 

Обосновка 

Целесъобразно е ограничаването на употребата на фосфати и други фосфорни 

съединения и в домакинските детергенти за автоматични съдомиялни машини.  
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Изменение  6 

Предложение за регламент – акт за изменение 

Съображение 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) Комисията следва да бъде 

оправомощена да приема делегирани 

актове в съответствие с член 290 от 

Договора за функционирането на 

Европейския съюз, за да може да изменя 

приложенията към посочения 

регламент. 

(7) Комисията следва да бъде 

оправомощена да приема делегирани 

актове в съответствие с член 290 от 

Договора за функционирането на 

Европейския съюз, за да може да изменя 

приложенията към Регламент (EО) 

№ 648/2004. От особена важност е 

Комисията да провежда подходящи 

консултации по време на 

подготвителната си работа, 

включително на експертно равнище. 

Обосновка 

Целесъобразно е да се гарантира провеждането на консултации от страна на 

Комисията. (Формулировка от Общото споразумение относно практическите условия 

за използването на делегирани актове). 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент – акт за изменение 

Съображение 9 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) Целесъобразно е да бъдат 

предвидени разпоредби за отложеното 

прилагане на определеното в 

настоящия регламент ограничаване, с 

което да бъде дадена възможност на 

операторите, по-специално на малките и 

средните предприятия, да променят 

производствената формула на техните 

базирани на фосфати домакински 

перилни детергенти чрез употребата на 

алтернативни вещества по време на 

обичайния им цикъл за промяна на 

производствената формула, с което 

разходите да бъдат сведени до 

минимум. 

(9) Целесъобразно е да бъдат 

предвидени разпоредби за отложеното 

прилагане на определените в 

настоящия регламент ограничения, с 

което да бъде дадена възможност на 

операторите, по-специално на малките и 

средните предприятия, да променят 

производствената формула на техните 

базирани на фосфати домакински 

перилни детергенти и домакински 

детергенти за автоматични 

съдомиялни машини чрез употребата 

на алтернативни вещества по време на 

обичайния им цикъл за промяна на 

производствената формула, с което 

разходите да бъдат сведени до 

минимум. 
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Обосновка 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент – акт за изменение 

Съображение 9 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (9a) При все това, от държавите-

членки се изисква да спазват 

Директива 2000/60/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 23 

октомври 2000 година за установяване 

на рамка за действията на 

Общността в областта на 

политиката за водите
1
 като въведат 

достатъчни и подходящи системи за 

пречистване на води и, в частност, 

оборудват пречиствателни станции 

за отпадъчни води за целите на етап 

на третично пречистване в 

съответствие с Директива 

91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 

година за пречистването на 

градските отпадъчни води
2
. Това е 

значителен принос за осигуряване на 

високото качество на европейските 

води и по-специално за намаляване на 

изхвърлянето на фосфати от 

точкови източници.  

 ____________ 

 
1
 OВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1.

 

2
 OВ L 135, 30.5.1991 г., стр. 40. 

 

Изменение  9 

Предложение за регламент – акт за изменение 

Съображение 9 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (9б) В приетия на 15 ноември 2007 г. 

План за действие за Балтийско море 

на Хелзинкската комисия (HELCOM) 

и в съобщението на Комисията от 10 

юни 2009 г. относно стратегия на 
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Европейския съюз за региона на 

Балтийско море се посочва, че с цел 

намаляване на еутрофикацията на 

Балтийско море, която е достигнала 

опасно високо равнище, съдържащите 

се в домакинските перилни 

детергенти фосфати трябва да 

бъдат заменени по подходящ начин с 

други вещества, а изхвърлянето на 

хранителни вещества (по-специално 

фосфати) в морето трябва да бъде 

намалено, като подобни мерки биха 

допринесли за намаляване на 

еутрофикацията и в други морета. 

 

Изменение  10 

Предложение за регламент – акт за изменение 

Съображение 9 в (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (9в) Тъй като фосфатите, които се 

съдържат в домакински перилни 

детергенти, представляват само една 

малка част от фосфатите, които 

причиняват еутрофикацията на 

моретата, трябва, с цел опазване на 

морската среда, да бъде намалено 

също така в по-голяма степен 

количеството на фосфатите от 

други източници, които попадат в 

моретата. 

 

Изменение  11 

Предложение за регламент – акт за изменение 

Член 1 – точка -1 (нова) 

Регламент (ЕО) № 648/2004 

Съображение 20 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (-1) Съображение 20 се заменя със 

следното: 

 „С цел гарантиране на единни условия 

за прилагането на настоящия 



 

 

 PE472.723/ 8 

 BG 

регламент, на Комисията следва да 

бъдат предоставени изпълнителни 

правомощия. Тези правомощия следва 

да бъдат упражнявани в 

съответствие с Регламент (ЕС) 

№ 182/2011 на Европейския парламент 

и на Съвета от 16 февруари 

2011 година за установяване на 

общите правила и принципи относно 

реда и условията за контрол от 

страна на държавите-членки върху 

упражняването на изпълнителните 

правомощия от страна на 

Комисията
1
.“ 

 _____________ 

 1
 ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр.13. 

Обосновка 

Адаптиране на основния акт към новите процедури относно изпълнителните 

правомощия, установени в Регламент (EС) 182/2011 от 16 февруари 2011 г. 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент – акт за изменение 

Член 1 – точка 2 

Регламент (ЕО) № 648/2004 

Член 2 – точки 3 и 9 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) В член 2 точка 3 се заменя със 

следния текст: 

(2) Член 2 се изменя, както следва: 

 а) точка 3 се заменя със следния 

текст: 

“3. „Почистване“ означава процесът, 

чрез който зацапването се отделя от 

субстрата и се привежда в разтворено 

или диспергирано състояние.“ 

„3. „Почистване“ означава процесът, 

чрез който зацапването се отделя от 

субстрата и се привежда в разтворено 

или диспергирано състояние.“ 

 б) точка 9 се заменя със следния 

текст: 

 „9. „Пускане на пазара“ означава 

доставяне или предоставяне по 

възмезден или безвъзмезден начин на 
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трета страна. Всеки внос се счита за 

пускане на пазара.“ 

Обосновка 

С цел гарантиране на правна сигурност и хармонизирано използване на понятията е 

целесъобразно определението „пускане на пазара“ да се приведе в съответствие с 

респективните определения, предвидени в Регламент (EО) № 1907/2006 (REACH) и 

Регламент (EО) № 1272/2008 (класифициране, етикетиране и опаковане), тъй като 

основен предмет и на трите регламента са веществата и смесите. 

 

Изменение  13 

Предложение за регламент – акт за изменение 

Член 1 – точка 3 

Регламент (ЕО) № 648/2004 

Член 4 а - параграф 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Изброените в приложение VIа 

детергенти, които се предлагат на 

пазара преди посочената в това 

приложение дата, могат да 

продължат да се предлагат на пазара 

до ...*, без да е необходимо да 

отговарят на определените в 

посоченото приложение ограничения 

по отношение на съдържанието на 

фосфати и други фосфорни 

съединения. 

 _____________ 

 *ОВ, моля въведете дата: 2 години след 

датата на влизане в сила на настоящия 

регламент. 

Обосновка 

Тази преходна разпоредба ще гарантира, че детергентите, които са пуснати на пазара 

в съответствие с действащото законодателство, могат да продължат да се 

предлагат на пазара още две години след влизането в сила на настоящия регламент. С 

тази разпоредба определените в настоящия регламент нови изисквания относно 

съдържанието на фосфати и други фосфорни съединения не би трябвало да доведат до 

тежест, що се отнася до детергентите, които отговарят на условията, предвидени в 

действащото законодателство. 
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Изменение  14 

Предложение за регламент – акт за изменение 

Член 1 – точка 3a (нова) 

Регламент (ЕО) № 648/2004 

Член 5 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (3a) В член 5 параграф 4 се заменя със 

следното: 

 „4. Въз основа по-специално на 

оценката, извършена от държавите-

членки, Комисията може да разреши 

дерогация от изискванията в 

съответствие с процедурата, 

предвидена в член 12, параграф 2. 

При необходимост, преди да издаде 

решение за тази дерогация, тя 

извършва допълнителна оценка на 

сведенията, посочени в параграф 3 от 

настоящия член. Тя взема решение в 

срок от дванадесет месеца след 

получаване на резултата от оценката, 

предадена от държавата-членка, 

освен ако се прилага член 5, параграф 

4 от Регламент (ЕС) № 182/2011, като 

в този случай срокът е 18 месеца.“ 

Обосновка 

Адаптиране на основния акт към новите процедури относно изпълнителните 

правомощия, установени в Регламент (EС) № 182/2011 от 16 февруари 2011 г. 

 

Изменение  15 

Предложение за регламент – акт за изменение 

Член 1 – точка 3 б (нова) 

Регламент (ЕО) № 648/2004 

Член 6 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (3б) В член 6 параграф 3 се заменя със 

следното: 

 „3. Ако Комисията откаже да 

предостави дерогация, тя извършва 

това в срок от дванадесет месеца след 

получаване на резултата от оценката, 
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предвидена в член 5, параграф 3, 

предадена от държавата-членка, 

освен ако не се прилага член 5, 

параграф 4 от Регламент (ЕС) № 

182/2011, като в този случай срокът е 

18 месеца.  Тя може да определи 

преходен период, в който постепенно 

ще се прекрати пускането на пазара и 

използването на въпросното 

повърхностноактивно вещество. Този 

преходен период не може да 

надвишава две години от деня, в 

който Комисията вземе своето 

решение.“ 

Обосновка 

Адаптиране на основния акт към новите процедури относно изпълнителните 

правомощия, установени в Регламент (EС) № 182/2011 от 16 февруари 2011 г. 

 

 

Изменение  16 

Предложение за регламент – акт за изменение 

Член 1 – точка 3 в (нова) 

Регламент (ЕО) № 648/2004 

Член 10 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (3в) В член 10 параграф 2 се заменя със 

следното: 

 „2. Ако има основание да се смята, че 

даден тест, който е извършен 

съгласно метода, предвиден в 

приложения II, III, IV или VIII, е дал 

погрешно положителни резултати, 

компетентните власти на държавите-

членки информират Комисията за 

това и тя проверява въпросните 

резултати и взема необходимите 

мерки посредством делегирани 

актове, в съответствие с член 13а.“ 

Обосновка 

Адаптиране на основния акт към новите процедури относно делегираните актове. 
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Изменение  17 

Предложение за регламент – акт за изменение 

Член 1 – точка 3 г (нова) 

Регламент (ЕО) № 648/2004 

Член 11 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (3a) В член 11 параграф 4 се заменя със 

следното: 

 „4. Освен това на опаковката на 

детергентите, които се продават на 

масовия потребител, предназначени 

за употреба като перилни детергенти, 

трябва да фигурират указанията, 

предвидени в раздели Б и Ба от 

приложение VII.“ 

 

Изменение  18 

Предложение за регламент – акт за изменение 

Член 1 – точка 3 д (нова)  

Регламент (ЕО) № 648/2004 

Член 11 - параграф 6 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (3б) В член 11 се добавя следният 

параграф: 

 „6a. С цел да се предотврати 

нарушаване на свързаната с 

опазването на околната среда 

конкурентоспособност, 

производителите не предявяват 

претенции от екологична гледна 

точка за свойства, които просто 

отговарят на определените в 

законодателството на Съюза 

изисквания.“ 

Обосновка 

Следва да не се позволява на производителите да объркват потребителите със 

свойства на продуктите, които просто се изискват от законодателството на Съюза. 

Например не следва да се позволява предявяването на претенция за това, че даден 
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продукт е безфосфатен, по отношение на категориите продукти, за които забраната 

на фосфатите вече е влязла в сила. 

 

Изменение  19 

Предложение за регламент – акт за изменение 

Член 1 – точка 4 

Регламент (ЕО) № 648/2004 

Член 12 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) В член 12 параграф 3 се заличава. (4) Член 12 се заменя със следното: 

 „Член 12 

Процедура на комитета 

 1. Комисията се подпомага от 

комитет. Този комитет е комитет 

по смисъла на Регламент (ЕС) 

№ 182/2011. 

 2. При позоваване на настоящия 

параграф се прилага член 5 от 

Регламент (ЕС) № 182/2011.“ 

Обосновка 

Адаптиране на основния акт към новите процедури относно изпълнителните 

правомощия, установени в Регламент (EС) № 182/2011 от 16 февруари 2011 г. 

 

 

Изменение  20 

Предложение за регламент – акт за изменение 

Член 1 – точка 5 

Регламент (ЕО) № 648/2004 

Член 13 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Комисията може да приема 

изменения, необходими за адаптиране 

на приложенията към техническия и 

научния прогрес, посредством 

делегирани актове в съответствие с 

членове 13а, 13б и 13в. Винаги когато 

това е възможно, Комисията използва 

европейски стандарти. 

1. Комисията е оправомощена да 

приема изменения, необходими за 

адаптиране на приложенията към 

техническия и научния прогрес, 

посредством делегирани актове в 

съответствие с член 13а. Винаги когато 

това е възможно, Комисията използва 

европейски стандарти. 

2. Комисията може да приема 

изменения на приложенията към 

2. Комисията е оправомощена да 

приема необходими изменения на 
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настоящия регламент по отношение на 

детергентите на основата на 

разтворители посредством делегирани 

актове в съответствие с членове 13а, 13б 

и 13в. 

приложенията към настоящия регламент 

по отношение на детергентите на 

основата на разтворители посредством 

делегирани актове в съответствие с 

член 13а. 

3. Когато Научният комитет по 

козметичните средства и 

нехранителните продукти е определил 

основани на риска индивидуални 

пределни стойности на концентрацията 

на алергенните ароматни вещества, 

Комисията съответно адаптира 

пределната стойност 0,01 %, посочена в 

раздел А на приложение VII, в 

съответствие с членове 13а, 13б и 13в. 

3. Когато Научният комитет по 

козметичните средства и 

нехранителните продукти е определил 

основани на риска индивидуални 

пределни стойности на концентрацията 

на алергенните ароматни вещества, 

Комисията съответно е оправомощена 

да приема делегирани актове с цел 

адаптиране на пределната стойност 

0,01 %, посочена в раздел А от 

приложение VII, в съответствие с 

член 13а. 

 

Изменение  21 

Предложение за регламент – акт за изменение 

Член 1 – точка 6 

Регламент (ЕО) № 648/2004 

Членове 13а, 13б и 13в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) Добавят се следните членове 13a, 

13б и 13в: 

(6) Създава се следният член: 

„Член 13а „Член 13а 

Упражняване на делегирането Упражняване на делегирането 

1. Правомощията за приемане на 

делегираните актове, посочени в член 

13, се предоставят на Комисията за 

неограничен период от време. 

1. Правомощието за приемане на 

делегираните актове, посочени в член 

13, се предоставя на Комисията при 

условията, посочени в настоящия 

член. 

 1а. Правомощието за приемане на 

делегирани актове, посочено в член 13, 

се предоставя на Комисията за 

неограничен период от време, считано 

от …*. 

 1б. Правомощието за приемане на 

делегирани актове, посочено в член 13, 

може да бъде оттеглено от 

Европейския парламент или от 

Съвета по всяко време. Решението за 
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оттегляне прекратява делегирането 

на правомощието, посочено в него. То 

поражда действие в деня след 

публикуването му в Официален 

вестник на Европейския съюз или на 

по-късна дата, посочена в него. То не 

засяга действителността на 

делегираните актове, които вече са 

влезли в сила. 

2. След като приеме делегиран акт, 

Комисията незабавно уведомява 

едновременно Европейския парламент и 

Съвета. 

2. Веднага щом приеме делегиран акт, 

Комисията уведомява за него 

едновременно Европейския парламент и 

Съвета. 

3. Правомощията за приемане на 

делегирани актове се предоставят на 

Комисията при условията, 

определени в членове 13б и 13в. 

3. Делегиран акт, приет съгласно член 

13, влиза в сила само в случай, че нито 

Европейският парламент, нито 

Съветът са повдигнали възражения в 

срок от два месеца от уведомлението 

до тях за съответния акт, или ако 

преди изтичането на този срок и 

Европейският парламент, и Съветът 

са уведомили Комисията, че са 

решили да не повдигат възражения. 

Този срок се удължава с два месеца по 

инициатива на Европейския 

парламент или на Съвета. 

 _______________ 

 
* 
ОВ: Моля посочете датата на влизане в 

сила на настоящия регламент.“  

Член 13б 
 

Оттегляне на делегирането  

1. Европейският парламент или 

Съветът могат по всяко време да 

оттеглят посоченото в член 13 

делегиране на правомощия. 

 

2. Институцията, която е започнала 

вътрешна процедура за вземане на 

решение дали да оттегли 

делегирането на правомощия, полага 

необходимите усилия да уведоми 

другата институция и Комисията в 

разумен срок преди приемането на 

окончателното решение, като посочи 

делегираните правомощия, които 

биха могли да бъдат оттеглени, и 

евентуалните основания за 
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оттеглянето. 

3. Решението за оттегляне 

прекратява делегирането на 

правомощията, посочени в него. То 

поражда действие незабавно или на 

посочена в него по-късна дата. 

Решението не засяга валидността на 

делегираните актове, които вече са 

влезли в сила. Решението се публикува 

в Официален вестник на Европейския 

съюз. 

 

Член 13в  

Възражения срещу делегираните 

актове 

 

1. В срок от два месеца от датата на 

уведомлението Европейският 

парламент и Съветът могат да 

възразят срещу делегирания акт. По 

инициатива на Европейския 

парламент или Съвета този срок се 

удължава с един месец.  

 

2. Ако до изтичането на посочения 

срок нито Европейският парламент, 

нито Съветът е възразил срещу 

делегирания акт, той се публикува в 

Официален вестник на Европейския 

съюз и влиза в сила на посочената в 

него дата. Делегираният акт може да 

бъде публикуван в Официален вестник 

на Европейския съюз и да влезе в сила 

преди изтичането на посочения срок, 

ако Европейският парламент и 

Съветът са информирали Комисията 

за намерението си да не повдигат 

възражения. 

 

3. Ако Европейският парламент или 

Съветът възрази срещу делегиран 

акт, той не влиза в сила. 

Институцията, която отправя 

възражения срещу делегиран акт, 

посочва основанията си за това.“ 

 

 

Изменение  22 

Предложение за регламент – акт за изменение 

Член 1 – точка 8 
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Регламент (ЕО) № 648/2004 

Член 16 – параграф -1 (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Най-късно до декември 2013 г. 

Комисията извършва оценка и 

представя доклад на Европейския 

парламент и на Съвета относно 

употребата на фосфонати и 

поликарбоксилати в детергентите и 

ако е обосновано, представя 

законодателно предложение за 

постепенната им забрана или 

ограничаване на употребата им само 

за конкретни приложения. 

Обосновка 

Съгласно препоръките на Научния комитет на Европейската комисия е необходима 

допълнителна оценка за фосфонатите и поликарбоксилатите, тъй като не може да 

бъде изключена опасност за околната среда. Затова Комисията следва да извърши 

преглед на тяхната употреба. 

 

Изменение  23 

Предложение за регламент – акт за изменение 

Член 1 – точка 8 

Регламент (ЕО) № 648/2004 

Член 16 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Най-късно до 31 декември 2014 г. 

Комисията извършва оценка и 

представя доклад на Европейския 

парламент и на Съвета относно 

употребата на фосфати и други 

фосфорни съединения в домакинските 

детергенти за автоматични 

съдомиялни машини и ако е 

обосновано, представя законодателно 

предложение за постепенната им 

забрана или ограничаване на употребата 

им само за конкретни приложения.“ 

Най-късно до 31 декември 2016 г. 

Комисията извършва оценка и 

представя доклад на Европейския 

парламент и на Съвета относно 

употребата на фосфати и други 

фосфорни съединения в детергенти за 

промишлени и учрежденски цели и ако 

е обосновано, представя законодателно 

предложение за постепенната им 

забрана или ограничаване на употребата 

им само за конкретни приложения.“ 

Обосновка 

Целесъобразно е да се разгледа употребата на фосфати и други фосфорни съединения в 
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детергенти за промишлени и учрежденски цели с цел гарантиране на съгласуван подход. 

 

Изменение  24 

Предложение за регламент – акт за изменение 

Член 1 – точка 8 

Регламент (ЕО) № 648/2004 

Член 16 – параграф 1a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Най-късно до 31 декември 2016 г. 

Комисията извършва оценка и 

представя доклад на Европейския 

парламент и на Съвета и ако е 

обосновано, представя законодателно 

предложение, в което се предвижда 

пределна стойност в размер на 0,2 % 

за съдържанието на фосфорни 

съединения в домакинските перилни 

детергенти и домакинските 

детергенти за автоматични 

съдомиялни машини. 

Обосновка 

Комисията следва, ако е обосновано, да предложи пределна стойност в размер на 0,2 % 

за съдържанието на фосфорни съединения в домакинските перилни детергенти и 

домакинските детергенти за автоматични съдомиялни машини, за да се гарантира 

високо равнище на опазване на околната среда и на човешкото здраве. В Швеция 

подобни пределни стойности вече са в сила и това следва да е възможно също така в 

ЕС. 

 

Изменение  25 

Предложение за регламент – акт за изменение 

Член 1 – точка 8 

Регламент (ЕО) № 648/2004 

Член 16 – параграф 1б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Най-късно до 31 декември 2014 г. 

Комисията също така извършва 

оценка и представя доклад на 

Европейския парламент и на Съвета 

относно техническите и 

икономическите перспективи и 
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перспективите в областта на 

устойчивото развитие във връзка с 

извличането и рециклирането на 

фосфати от битови отпадни води, 

животински тор и промишлени 

отпадъци, като взема предвид 

управлението на ресурсите и 

геополитическите аспекти във връзка 

със запасите от фосфорит и 

извършва оценка на последиците от 

употребата и евентуалното 

рециклиране на фосфатите в 

детергентите. 

Обосновка 

 

Фосфатите са невъзобновяем ресурс, незаменим за прехраната на населението по 

света, както и в приложенията му в медицината и промишлеността. ЕС зависи 

основно от вноса, тъй като запасите са съсредоточени в Китай и Западна Сахара. От 

друга страна, изпълнението на директивите на ЕС за опазване на водите ще доведе до 

все по-широкото прилагане на мерки за отстраняване на фосфатите. Това предоставя 

важна възможност за развиване на извличането и рециклирането на фосфатите, 

което ще превърне един поток от отпадъци в потенциален невносен ресурс. 

 

 

Изменение  26 

Предложение за регламент – акт за изменение 

Приложение 

Регламент (ЕО) № 648/2004 

Приложение VІa 

 

Текст, предложен от Комисията 

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ФОСФАТИ 

И ДРУГИ ФОСФОРНИ СЪЕДИНЕНИЯ 

Детергент  Ограничения Дата, от която се 

прилага 

ограничението 

Домакински перилни 

детергенти 

Не могат да бъдат пускани на 

пазара, ако общото тегловно 

съдържание на фосфор е 0,5 % 

или повече  

1 януари 2013 г. 

 

Изменение 

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ФОСФАТИ 

И ДРУГИ ФОСФОРНИ СЪЕДИНЕНИЯ 
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Детергент Ограничения Дата, от която се 

прилага 

ограничението 

Домакински перилни 

детергенти 

Не могат да бъдат пускани на 

пазара, ако общото тегловно 

съдържание на фосфор е 0,5 g 

или повече за стандартно 

зареждане на перална машина 

съобразно посоченото в раздел 

Б от приложение VII.  

1 януари 2013 г. 

Домакински 

детергенти за 

автоматични 

съдомиялни машини 

Не могат да бъдат пускани на 

пазара, ако общото 

съдържание на фосфор в 

стандартна доза е 0,5 g или 

повече.  

Стандартната доза е 

препоръчителната доза, 

изразена в грамове или 

милилитри, за нормално 

замърсени съдове за сервиране, 

независимо от степента на 

твърдост на водата, в една 

напълно натоварена 

съдомиялна машина за 12 

комплекта. Тази доза е валидна 

независимо от евентуални 

препоръки за дозировка и 

продукти, които се добавят за 

предварително измиване. Тя не 

обхваща също така 

детергенти, които се 

използват при окончателното 

измиване в хода на програмата. 

1 януари 2015 г. 

Обосновка 

 

Някои съставки на фосфорна основа, например фосфонатите, се използват при 

минимална концентрация в продукти, които не съдържат фосфати. Поради ефекта от 

концентрацията в концентрирани продукти може да бъде надхвърлена пределната 

стойност от 0,5 % съдържание на фосфор. Поради тази причина чрез определянето на 

пределната стойност като 0,5 грама фосфор за стандартно зареждане на перална 

машина може да бъде предотвратено затрудняване на допълнителното 

концентриране, което допринася значително за устойчивост. 

Целесъобразно е също така ограничаването на употребата на фосфати и други 

фосфорни съединения в домакинските детергенти за автоматични съдомиялни машини, 

като пределните стойности следва поради същите причини да бъдат изразени в 

грамове. 
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Изменение  27 

Предложение за регламент – акт за изменение 

Член 1 – точка 11a (нова) 

Регламент (ЕО) № 648/2004 

Приложение VII – раздел Ба (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (11а) В приложение VІІ се създава 

следният раздел: 

 „Ба. Информация относно 

устойчивата употреба 

 Без да се засяга Директива 

2006/114/EО на Европейския 

парламент и на Съвета от 12 

декември 2006 г. относно 

заблуждаващата и сравнителната 

реклама (кодифицирана версия)
1
, 

етикетите на домакинските перилни 

детергенти: 

 − − − −  указват съответната информация, 
с помощта на лого и/или текст, за 

насърчаване на устойчивата 

употреба на перилните детергенти, 

като например препоръки да се 

избягва непълното зареждане на 

пералните машини, да се обръща 

внимание на указанията за дозиране, 

да се пере на ниска температура и да 

се рециклират или пълнят повторно 

опаковките, и  

 −−−− съдържат позовавания на други 
съществуващи източници, като 

например интернет уебсайтове с 

допълнителна информация за 

потребителите, за да им се 

предостави възможност да получат 

достъп до полезни препоръки, 

предложения и съвети, насърчаващи 

устойчивата им употреба. 

 ______________    
 1 

ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 21.“ 

 

 


